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VERSLAG – Gezamenlijke Opleidingscommissies
Woensdag 4 december, 15:15 – 17:00 uur, KOG B0.17
Aanwezig: Roberto van den Heuvel (voorzitter); Jaap Baaij (ter vervanging van Laura van Bochove);
Marloes van der Bel; Silke te Braake; Patricia Burghout; Hilal Doğan; Rochelle Entius; Miranda Gillis;
Rutger Hofstee; Florian van Hout; Jaco Hollebrandse; Jonathan Huijts; Nabeela Hussain; Rohini
Jadnanansing; Lune Klappe; Hidde Kremers; Claire Letterie; Laura van der Linde; Michelle Michels;
Melanie Overmars; Hanneke Palmen; Rick Rodenburg; Lars Roelofsen; Romie Schonewille; Dilpreet
Singh; Eva Schmidt; Diba Sohrab; Jip Stam (ter vervanging van Erwin Dijkstra); Yves Stevens;
Fayette Tensen; Fleur Terlouw; Falco Toet; Amber Visser; Hendrik Vrijburg; Emma van Wagensveld.
In aanwezigheid van: Emma Faber (notulist); Dion Latten; Nilson Milheiro Anselmo; Jasper Schut.
Afwezig: Marko Heezen; Joris Hermeling; Maite van Noort; Cecily Rose; Karst Vriesendorp; Elina
van ’t Zand; Kartica van der Zon.
1. Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt om 15:19 uur geopend. De agenda wordt als volgt vastgesteld:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Verslag vergadering 13 november 2019
3. Mededelingen en stand van zaken:
a. Voortgang harmonisatie
b. Voortgang Brightspace
c. Regeling herkansen voldoendes
4. Voortgang werkgroepen:
a. Zichtbaarheid OLC
b. Kwaliteitsafspraken
c. Hele/halve cijfers
5. OLC-jaarverslag
6. Jaarplanning 2019-2020
7. Roostering 2020-2021
a. Uitgangspunten
b. Balkenschema’s
8. Rondvraag
2. Verslag vergadering 13 november 2019
Bovenaan het verslag staat nog de datum van de septembervergadering. Voor het overige zijn er geen
opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.
3. Mededelingen en stand van zaken
Erik Reinders, onderwijsmanager, sluit aan om een toelichting te geven over de harmonisatie en
Brightspace.
Voortgang harmonisatie
Het project harmonisatie onderwijslogistiek bestaat uit verschillende deelprojecten. Het deelproject
jaarindeling staat momenteel min of meer stil, omdat het onderwerp te divers is gebleken om op korte
termijn aan te pakken. De deelprojecten roostering en inschrijving worden in samenhang met het
ontwikkelen van een Digitaal Studentenportaal bekeken. De inschrijvingen zijn ook relevant voor het
gebruik van Brightspace omdat uSis daarvoor als bron dient; dat proces zal daarom geoptimaliseerd
worden en zo gebruiksvriendelijk mogelijk.
Voortgang Brightspace
Het lopende collegejaar is een pilotjaar voor Brightspace. Bijna alle vakken die deelnemen aan de pilot
hebben zich daarvoor opgegeven; alleen vakken uit het eerste jaar moesten ‘verplicht’ over.
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Onder de huidige gebruikers zijn evaluaties afgenomen. Medewerkers en studenten zijn in het
algemeen tevreden over het gebruik. Veel gehoord aandachtspunt onder medewerkers is dat het niet
langer mogelijk is om meteen een mail te sturen van een announcement; studenten gaven aan dat zij
Brightspace niet altijd even goed konden vinden en prijs te stellen op iets meer instructies over het
gebruik.
Diba Sohrab vraagt waarom de universiteit is overgestapt naar Brightspace. Dat heeft met name te
maken met het feit dat het contract met Blackboard afliep en er Europees aanbesteed moest worden.
Op basis van de geformuleerde eisen en wensen is Brightspace als winnaar uit de bus gekomen. In
feite zijn de technische mogelijkheden niet veel groter dan bij Blackboard, maar het is wel een stukje
gebruiksvriendelijker waardoor docenten hopelijk eerder van die mogelijkheden gebruik gaan maken.
Voor docenten worden basistrainingen georganiseerd, zodat docenten in ieder geval de meest
gebruikte toepassingen in Brightspace kunnen vinden. Voor ambitieuze docenten kunnen wellicht
advanced trainingen worden georganiseerd.
Regeling herkansen voldoendes
Het gebruik van de regeling herkansen voldoendes in het vorige collegejaar is wederom geëvalueerd.
Het stuk is ter kennisgeving verspreid.
Er wordt geopperd om in de vakbeschrijving te verwijzen naar de website waar meer informatie over
de regeling te vinden is. Momenteel wordt in de vakbeschrijving verwezen naar de OER, maar op de
website staat de regeling duidelijker uitgelegd.
4. Voortgang werkgroepen
Zichtbaarheid OLC
De werkgroep Zichtbaarheid gaat binnenkort de eerste acties uitvoeren. Volgende week kan iedereen
een mail verwachten over de foto’s.
Jasper Schut heeft inmiddels contact gehad over een stukje in Novum. Eventueel kan de OLC ook een
hele pagina krijgen.
De samenstelling van de OLC moet nog aangepast worden op de website. Emma Faber zal dat regelen.
Kwaliteitsafspraken
De werkgroep kwaliteitsafspraken heeft die ochtend een afspraak gehad met Ton Liefaard. De
belangrijkste punten waren dat meer tijd beschikbaar moet worden gesteld aan docenten om vragen
van studenten te kunnen beantwoorden en meer tijd voor scriptiebegeleiding beschikbaar moet worden
gesteld. In dat kader kan ook eerder in de opleiding winst worden behaald: sommige studenten moeten
nog behoorlijk wat vaardigheden bijgebracht worden tijdens hun scriptie. Aan die vaardigheden zou
gedurende de bachelor meer aandacht moeten worden besteed. Sommige studenten zijn van mening
dat ze meer zouden moeten schrijven tijdens de opleiding. Een deel van de ruggengraatvakken
(Grondslagen van het recht en Europees recht) wordt bovendien niet aan alle
afstudeerrichtingen/juridische opleidingen gegeven.
Ook aan onderzoeksvaardigheden zou meer aandacht kunnen worden besteed. Bij Criminologie
betrekken ze de tweede lezer al aan het begin van het proces erbij om zeker te zijn van een goede
onderzoeksvraag. Bij Bestuurskunde wordt een heel blok besteed aan de onderzoeksvraag. Wellicht
moeten de juridische opleidingen hier meer tijd aan besteden.
Rutger Hofstee voegt toe dat studenten meer zouden moeten oefenen met het zoeken in databanken.
Michelle Michels vraagt of kleinere afdelingen ook nog later bij bepaalde projecten kunnen aanhaken.
Dit zal worden nagevraagd bij Ton Liefaard.
Hele/halve cijfers
Dion Latten vertelt dat dit de afgelopen jaren een terugkerende vraag blijkt te zijn. Er wordt daarom
goed gekeken naar eerdere documentatie hierover. De bedoeling is om een duidelijk stuk op te stellen
waar voortaan in de toekomst op teruggevallen kan worden.
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5. OLC-jaarverslag
Alle feedback gegeven tijdens de vorige vergadering is in het verslag verwerkt. De toegevoegde
paragraaf over de visitatie van Criminologie moet nog in de inhoudsopgave worden opgenomen.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. Er zal een afspraak worden gemaakt met het faculteitsbestuur
zodat het verslag kan worden aangeboden.
6. Jaarplanning 2019-2020
De OER moet na januari nog een keer op de agenda ter instemming.
Het is ook nog mogelijk om gedurende de rest van het jaar agendapunten in te brengen.
7. Roostering 2020-2021
Rob Hogeboom sluit aan om dit agendapunt toe te lichten.
Uitgangspunten
In de uitgangspunten is niets gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.
Rick Rodenburg vraagt in hoeverre de uitgangspunten zijn behaald. Er wordt altijd geprobeerd om zo
veel mogelijk gehoor te geven aan de uitgangspunten, maar op sommige punten laten de
omstandigheden dat niet altijd toe of bijten zij elkaar; denk bijvoorbeeld aan enerzijds niet te veel tijd
tussen het laatste onderwijs en het tentamen en anderzijds voldoende voorbereidingstijd voor het
tentamen.
Balkenschema’s
Rob Hogeboom heeft een aantal vragen aan de OLC:
- Volgend collegejaar valt Eerste Kerstdag op een vrijdag, waardoor we beschikken over vier
‘extra’ dagen die ingezet kunnen worden voor onderwijs/tentamens. Dat betekent voor een
groot deel van de mastervakken, die in dat blok vijf weken aan stof in vier weken moeten
proppen, dat ze een extra onderwijsweek hebben; voor de bachelors zou eventueel een deel
van de tentamens al voor het kerstreces kunnen plaatsvinden. Een meerderheid geeft aan veel
waarde te hechten aan de vrije dagen voor en na Kerstmis en dat dit, mede gelet op de hoge
druk die men ervaart, niet wenselijk is. Voor internationale studenten wordt het op die manier
bijna onmogelijk om met kerst naar huis te gaan.
- De tentamens aan het einde van het jaar zijn behoorlijk strak ingepland, zodat mensen langer
kunnen genieten van hun zomervakantie. Docenten moeten echter kritisch kijken of de
nakijktijd haalbaar is.
8. Rondvraag
- Nilson Milheiro Anselmo vraagt of de OLC het op prijs stelt om elke vergadering een korte
update vanuit de faculteitsraad te ontvangen. Hier zal een vast punt van worden gemaakt. Rick
Rodenburg meldt dat hij alle vergaderingen van de faculteitsraad zal bijwonen. Wellicht is het
ook goed om ter kennisgeving de verslagen uit te wisselen.
- Dion Latten kondigt alvast aan dat de universiteit op 3 februari de ‘Dag van de
Medezeggenschap’ organiseert. Deze dag vindt op het KOG plaats. Een uitnodiging volgt.
Sluiten vergadering
De vergadering is om 17:00 uur afgelopen.
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